INSTRUÇÕES DE USO
FREE PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN
(fPSA)
AccuLite
CLIA Microwells
Teste para determinação quantitativa de concentração do antígeno prostático
específico livre (fPSA) em soro humano em microplaca por ensaio de
quimioluminescência.
RESUMO DO TESTE
O Antígeno Prostático Específico (fPSA) é uma proteína serina com atividade
semelhante a quimiotripsina ( 1,2). A proteína é uma cadeia única de glicoproteína com
um peso molecular de 28,4 kDA (3). O PSA tem seu nome derivado a partir de uma
observação que é um antígeno normal da próstata, mas não é encontrado em nenhum
outro tecido normal ou maligno. O PSA é liberado pela próstata normal e está em
concentrações séricas baixas em homens saudáveis. Pesquisas com transcriptase
reversa PCR demonstraram que o PSA também se expressa em baixas concentrações
nas células do sangue periférico e em outros tecidos (4). Concentrações séricas altas
podem ser detectadas em pacientes com câncer prostático em estágio avançado (5).
Portanto o PSA é utilizado como um marcador tumoral para o controle clínico do
câncer prostático em estágio avançado (6). No entanto, concentrações de PSA
elevadas também ocorrem em pacientes com hiperplasia benigna da próstata (HPB)
(7). Por esta razão, o objetivo é discriminar claramente entre uma hiperplasia benigna
de próstata e um câncer prostático em estágio avançado em laboratório clínico para
poupar o paciente de procedimentos diagnósticos invasivos, tais como a biópsia de
próstata.
O PSA no soro humano ocorre em duas formas: o PSA livre (fPSA) e o PSA
complexado. A maior forma é o complexo de PSA e alfa-1-quimiotripsina (ACT). Foi
demonstrado que fração de fPSA é substancialmente menor em pacientes com câncer
prostático em estágio avançado não tratado que em pacientes com hiperplasia benigna
de próstata. Portanto, doseamentos combinados de PSA total (tPSA) e PSA livre
(fPSA) podem levar a uma melhor discriminação entre a hiperplasia e o câncer
prostático). Alguns estudos recentes também demonstraram que a relação t-PSA/fPSA é útil no diagnóstico diferencial da hiperplasia e do câncer de próstata.
O PSA é encontrado em câncer prostático benigno, maligno e metastático.
Considerando que o câncer prostático é a segunda forma de prevalência de
malignidade em homens, a detecção de níveis elevados de PSA desempenha um
papel importante no diagnóstico precoce. Os níveis de PSA sérico demonstraram ser
mais úteis que os níveis de fosfatase ácida prostática (PAP) no diagnóstico e controle
de pacientes devido a sua maior sensibilidade.
Neste método, os calibradores fPSA, amostras ou controles são adicionados em
primeiro lugar as microcavidades revestidas por estreptavidina. Os anticorpos
monoclonais biotinilados e os anticorpos marcados com enzima (direcionados contra
epítopos distintos e diferentes do fPSA) são adicionados e os reagentes misturados. A
reação entre os diversos anticorpos fPSA e o PSA nativo formam um complexo
"sanduíche" que se liga com a estreptavidina que reveste as microcavidades.
Após completado o período de incubação, o anticorpo enzima-antígeno fPSA ligado ao
conjugado é separado do conjugado fPSA enzima não ligado por aspiração ou
decantação. A atividade enzimática na superfície da microcavidade é quantificada pela
reação com o substrato apropriado que emite luz (luminescência).
O uso de diversos soros de referência (padrões) de concentrações conhecidas de
antígeno prostático específico permite a construção de uma curva dose-resposta de
atividade e concentração. Pela comparação com a curva dose resposta, a atividade de
uma amostra pode ser correlacionada com a concentração de fPSA.
PRINCÍPIO DO TESTE
ENSAIO IMUNOENZIMOMÉTRICO
Os reagentes necessários para uma reação imunoenzimétrica incluem anticorpos
altamente sensíveis (Conjugado Enzimático de anticorpos monoclonais e anticorpos
imobilizados nas microcavidades da placa), com epítopos de reconhecimento
diferentes e distintos, em excesso e antígeno nativo (presente na amostra). Neste
procedimento, a imobilização ocorre durante o ensaio, na superfície das
microcavidades da placa, pela interação da estreptavidina que reveste as
microcavidades com o anticorpo anti-fPSA monoclonal biotinilado exogenamente
adicionado.
Após a mistura do anticorpo monoclonal biotinilado, os anticorpos marcados com
enzima e um soro contendo o antígeno nativo, ocorre uma reação entre o antígeno

nativo e os anticorpos, sem competição ou interferência estérica para formar um
complexo tipo "sanduíche" solúvel. Essa interação é ilustrada pela seguinte equação:
Ka
Enz
Btn
Enz
Btn
Ab(P) + Ag fPSA+
Ab(m) <---------->
Ab (P)- Ag fPSA Ab(m)

Dois (2) frascos contendo anticorpo purificado por afinidade marcado com enzima, IgG
de camundongo (monoclonal) biotinilada em solução tampão e corante. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8ºC.
c)

K-a
Onde:
•
•
•
•
•
•

Btn
Ab(m) = Anticorpo Biotinilado monoclonal (excedente)
Ag fPSA = Antígeno nativo (variável)
Enz
Ab (P)- = Conjugado Enzima- Anticorpo policlonal (excedente)
Enz
Btn
Ab (P)- Ag fPSA Ab(m)= Complexo sanduíche antígeno-anticorpo
Ka = razão constante de associação
K-a= razão constante de dissociação

Simultaneamente, o complexo é depositado nas microcavidades e imobilizado pela
alta afinidade entre a estreptavidina (revestimento das microcavidades) e o anticorpo
biotinilado. Essa interação é mostrada abaixo:
Complexo imobilizado
Enz
Btn
Ab(P) - Ag (fPSA) Ab(m) + Estreptavidinamc =====>

•
•

Onde:
Estreptavidinamc = Estreptavidina imobilizada nas microcavidades da
microplaca
Complexo imobilizado = Complexo sanduíche antígeno-anticorpo em fase
sólida.

Após obtido o equilíbrio, a fração anticorpo ligada é separado do antígeno não ligado
por decantação ou aspiração (processo de lavagem). A atividade enzimática na fração
ligada ao anticorpo é diretamente proporcional à concentração do antígeno nativo.
Com a utilização de diversos soros de referência (padrões) de concentrações
conhecidas de antígeno a curva-padrão gerada permitirá a determinação precisa dos
anticorpos das amostras desconhecidas (pacientes).

Microplaca Revestida com Estreptavidina - 96 microcavidades
Duas (2) microplacas com 96 microcavidades revestidas com estreptavidina,
acondicionada em embalagem de alumínio com sílica (agente anti-umidade). Estocar
entre 2 e 8ºC.
d)
Solução de lavagem concentrada – 20 ml/frasco
Um (1) frasco contendo o concentrado em tampão fosfato salina. Contém conservante.
Estocar entre 2 e 30ºC.
e)
Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo luminol em tampão. Estocar entre 2 e 8ºC.
f)
Reagente Signal B– 7,0 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) em tampão. Estocar entre 2
e 8ºC.
g)
Instruções de uso
Obs. 1: Não usar reagentes após a data de validade.
Obs. 2: Após abertos, os reagentes são estáveis por sessenta (60) dias, se
conservados sob refrigeração, entre 2 e 8ºC.
Obs. 3: Os reagentes acima são para uma única determinação com 96 testes.
Materiais necessários, mas não contidos no kit
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

PRECAUÇÕES
Apenas para uso diagnóstico “in vitro”
Não se destina ao uso interno ou externo em humanos ou animais.

REAGENTES PARA 96 MICROCAVIDADES
a)
f-Prostate Specific Antigen (fPSA) – 1,0 ml/frasco – A-F
Seis (6) frascos de soros de referência (padrões) de fPSA, com concentrações de: 0
(A), 0,5(B), 1,0(C), 2,5(D), 5(E) e 10 (F) ng/ml.
Contém conservante. Estocar entre 2 e 8ºC.
Os materiais são calibrados a partir de um padrão da OMS (National Institute for
Biological Standards and Controls) International Standard IS 95/968.
b)
Reagente Tracer PSA – 13 ml/frasco
Um (1) frasco contendo anticorpo purificado por afinidade marcado com enzima, IgG
de camundongo (monoclonal) biotinilada em solução tampão e corante. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8ºC.
c)
Microplaca Revestida com Estreptavidina - 96 microcavidades
Uma (1) microplaca com 96 microcavidades revestidas com estreptavidina,
acondicionada em embalagem de alumínio com sílica (agente anti-umidade). Estocar
entre 2 e 8ºC.
d)
Solução de lavagem concentrada – 20 ml/frasco
Um (1) frasco contendo o concentrado em tampão fosfato salina. Contém conservante.
Estocar entre 2 e 30ºC.
e)
Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco
Um (1) frasco contendo luminol em tampão. Estocar entre 2 e 8ºC.
f)
Reagente Signal B– 7,0 ml/frasco
Um (1) frasco contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) em tampão. Estocar entre 2 e
8ºC.
g)
Instruções de uso
REAGENTES PARA 192 MICROCAVIDADES
a)
f-Prostate Specific Antigen (fPSA) o – 1,0 ml/frasco – A-F
Seis (6) frascos de soros de referência (padrões) de fPSA, com concentrações de: 0
(A), 0,5(B), 1,0(C), 2,5(D), 5(E) e 10 (F) ng/ml.
Contém conservante. Estocar entre 2 e 8ºC.
Os materiais são calibrados a partir de um padrão da OMS (National Institute for
Biological Standards and Controls) International Standard IS 95/968.
b)
Reagente Tracer fPSA – 13 ml/frasco

Pipeta(s) com capacidade de dispensar volumes de 25 e 100 ml (microlitros), com
precisão maior que 1,5%.
Repipetador (es) para dispensação repetitiva de volumes de 0,100 e 0,300 ml,
com precisão acima de 1,5% (opcional).
Lavadora de microplaca (opcional) ou frasco tipo spray (opcional)
Luminômetro para microplacas 450 nm e 620nm (comprimentos de onda)
Papel absorvente para secar as microcavidades.
Embalagem plástica ou cobertura de microplaca para as etapas de incubação.
Aspirador à vácuo para as etapas de lavagem (opcional).
Cronômetro.
Materiais de controle de qualidade

Todos os produtos da Monobind que contém soro humano foram testados e
apresentaram resultados negativos para HBsAg, (antígeno de superfície da hepatite
B),
Anti-HIV 1&2 e Anti-HCV, conforme determina o FDA (Food and Drug
Administration). Considerando que nenhum teste pode oferecer uma segurança
completa de que agentes infectantes estejam ausentes, qualquer produto derivado de
soro humano deve ser manipulado como potencialmente infectante e capaz de
transmitir doenças. As Boas Práticas de Laboratório para manipulação de produtos de
sangue pode ser encontrada no "Center of Disease Control"/National Institute of
Health (Centro de Controle de Doenças do Instituto Nacional de Saúde, sediado nos
Estados Unidos) - Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories - 2nd ed.
1988, HHS Pub n° (CDC) 88-8395.
COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

A amostra necessária é o soro e as precauções normais para a coleta de amostras por
venipunção devem ser observadas. Para uma comparação precisa de modo a
estabelecer valores normais, deve ser coletada uma amostra do paciente em jejum na
parte da manhã. O sangue deve ser coletado em um tubo de coleta simples sem
aditivos. Deixar o sangue coagular. Centrifugar a amostra para separar o soro dos
glóbulos vermelhos.
As amostras podem ser refrigeradas entre 2°C-8°C durante um período máximo de cinco
(5) dias. Se a(s) amostra(s) não puder ser ensaiada durante este período de tempo, a(s)
amostra(s) pode ser estocada em temperaturas de -20°C até 30 dias. Evitar os ciclos
repetitivos de congelamento e descongelamento. Quando ensaiado em duplicata é
necessário 0,100 ml de amostra.
PREPARO DOS REAGENTES
1)

Solução de lavagem

1

Diluir o conteúdo do frasco em 1000 ml de água destilada ou deionizada, em
frasco apropriado. Estocar em temperatura ambiente, entre 20°C e 27°C até 60
dias.
2)
Solução de Trabalho do Reagente Signal
Misturar volumes iguais de Solução "A" e Solução "B" em um recipiente limpo.
Utilizar no prazo de 60 minutos. Por exemplo, adicionar 1 ml de Solução A e 1 ml de
Solução B para 2 tiras com 8 microcavidades (preparar a solução com um ligeiro
excesso). Descartar porções não utilizadas.
PROCEDIMENTO DO TESTE
Antes de começar o ensaio, deixar que todos os reagentes, soros de referência
(padrões) e controles alcancem a temperatura ambiente.
1)
Numerar as microcavidades que serão usadas para cada soro de referência
(padrões), controles e amostras de pacientes que serão testados em duplicata.
Retorne as tiras que não serão usadas ao envelope aluminizado, vede e guarde-os na
geladeira.

3)

Traçar a melhor curva entre os pontos obtidos na curva.

4)

Para determinar a concentração de fPSA para cada amostra desconhecida,
colocar a média das RLUs de cada amostra desconhecida no eixo vertical (y) do
gráfico e encontrar o ponto de intersecção da curva e ler a concentração (em
ng/ml) no eixo horizontal (x) do gráfico (pode ser calculada a média das
amostras em duplicata). Ver Figura 1.
FIGURA 1

OBS 1 - A redução dos dados por um programa de computador específico para
ensaios por quimioluminescência pode também ser utilizado para a avaliação dos
dados. As duplicatas das amostras podem ter a média calculada como indicado (Ver
figura 1).
OBS 2 - A Monobind pode auxiliar o laboratório na aquisição e implementação de um
programa / equipamento para medir e interpretar os dados de quimioluminescência

Id.
Amostra

Microcavidade

RLU (A)

Cal A

A1

233

B1

213

C1

4936

D1

5050

E1

9601

RLU (B)
Média

Valor
(ng/ml)

223

0

4993

0,5

2)
Pipetar 0,050 ml (50 µl) dos padrões, controles e amostras em suas respectivas
microcavidades.
3)
Pipetar 0,100 ml (100 µl) do Reagente Tracer PSA em todas as microcavidades.
É muito importante dispensar todos os reagentes no centro da microcavidade
revestida.
4)

Homogeneizar delicadamente por 20 a 30 segundos e cobrir a microplaca.

5)

Incubar por 45 minutos em temperatura ambiente.

PARÂMETROS DE CONTROLE DE QUALIDADE

Cal B

1. O deslocamento da Dose Resposta (80%; 50% & 20% intercepta) deve estar
entre os parâmetros estabelecidos.
2. Quatro entre os seis "pools" de controle de qualidade devem estar dentro das
faixas estabelecidas.

6)
Descartar o conteúdo das microcavidades por decantação ou aspiração. Se for
por decantação, secar a microplaca, batendo em papel absorvente.
7)
Adicionar 350 µl de solução de lavagem previamente preparada (ver seção de
preparação dos reagentes) em todas as microcavidades, decantar (secar e bater) ou
aspirar. Repetir mais quatro vezes esse passo, para um total de cinco (5) lavagens.
Pode ser utilizada uma lavadora de microplacas automática ou manual. Seguir as
instruções e uso do fabricante do equipamento. Se for utilizado um frasco dispensador,
preencher cada cavidade pressionando o frasco (evitar as bolha de ar) para dispensar
a solução de lavagem. Decantar a solução de lavagem e repetir por mais 4 vezes este
procedimento.
8)
Pipetar 0,100 ml (100 µl) do Reagente de Trabalho Signal (ver seção de preparo
dos reagentes) em todas as microcavidades. Pipetar os reagentes sempre na mesma
ordem para minimizar a diferença de tempo de reação entre as microcavidades.
9)

Cal C

Cal D

Cal E

CONTROLE DE QUALIDADE
Cada Laboratório deve estabelecer valores de referência de níveis alto, baixo e normal
e monitorar a performance dos ensaios. Esses controles devem ser tratados como
amostras desconhecidas e colocados junto com a rotina. Gráficos de controle de
qualidade devem ser guardados para acompanhar a performance dos reagentes.
Outros métodos estatísticos podem ser aplicados. Limites de aceitabilidade de
performance devem ser estabelecidos individualmente pelo laboratório. As RLUs
obtidas devem, sempre, ser coerentes com as obtidas anteriormente. Desvios
significativos da performance normal podem indicar mudanças (às vezes
imperceptíveis) nas condições técnicas do ensaio ou degradação de reagentes.
Reagentes recentes devem ser usados para determinar a razão das variações.

•
•

Incubar por cinco (5) minutos em temperatura ambiente ao abrigo da luz.

10) Ler a RLU (Unidade Relativa de Luz) em cada microcavidade em um luminômetro
para microplaca, pelo menos 0,2 segundos/microplaca. Os resultados podem ser lidos
no espaço de tempo de 30 minutos após a adição da solução de substrato.

Cal F

Paciente

F1

10177

G1

24168

H1

22968

A2

52249

B2

51151

C3

100281

D2

99719

A3

16064

B3

15587

9889

1

1)

Registrar as RLUs obtidas na Leitora de microplaca, como apresentado no
exemplo 1.

2)

Plotar as RLUs de cada soro de referência (padrão) versus a concentração
correspondente de fPSA em ng/ml em papel de gráfico linear (não calcule as
médias das duplicatas antes de plotá-las no gráfico).

•
•

23568

2,5

51700

5

•

100000

Interpretação

•

Se houver um controle de redução dos com o computador para interpretar os
resultados do teste, é imperativo que os valores preditivos para os calibradores
fiquem dentro da variação de 10% das concentrações assinaladas.
Em geral o fPSA está elevado na hiperplasia prostática benigna. Clinicamente
um valor elevado de fPSA isolado não apresenta um valor diagnóstico como
teste específico para diagnóstico diferencial de hiperplasia prostática benigna. A
relação fPSA/tPSA é um melhor marcador e deve ser utilizado em conjunção
com outras observações clínicas e procedimentos diagnósticos (biópsia da
próstata).
Quando o PSA total (tPSA) apresenta valores entre 4-10 ng/ml a relação
fPSA/tPSA é útil no diagnóstico diferencial da hiperplasia e câncer. Dependendo
da relação a probabilidade pode ser determinada como segue:

10
•

15826

Performance do ensaio
É muito importante que o tempo de reação de cada microcavidade seja
constante, para a boa reprodutibilidade dos resultados.
A pipetagem das amostras não pode se estender por mais de dez (10) minutos
para evitar desvios no ensaio.
Se for usada mais que uma (1) placa, é recomendável repetir a curva doseresposta.
Falhas na remoção da solução de lavagem adequadamente nas etapas de
decantação ou aspiração, podem resultar em resultados imprecisos ou
incorretos.
Amostras que estejam contaminadas microbiologicamente não devem ser
utilizadas no testes. Soros altamente lipêmicos ou amostras hemolisadas
também não devem ser utilizadas.
As amostras de pacientes com concentrações acima de 10 ng/ml podem ser
diluídas (por exemplo 1/10 ou mais) com soro normal feminino (PSA = 0 ng/ml)
e re-ensaiadas. A concentração da amostra é obtida multiplicando o resultado
pelo fator de diluição (10).

B.

•

RESULTADOS
Uma curva-padrão é usada para determinar a concentração de antígeno de fPSA
(PSA livre) em amostras desconhecidas (pacientes).

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
A.
•

1,6

Os dados apresentados no exemplo 1 e figura 1 são apenas para ilustração e não
podem ser usados em substituição à curva-padrão, que deve ser construída em cada
ensaio. Além disso, as RLUs dos calibradores foram normalizados a 
 5/8V
para o calibrador A (maior saída de luz). Esta conversão elimina diferenças causadas
pela eficiência de vários instrumentos que podem ser utilizados para medir a saída de
luz.

Relação
fPSA/tPSA

Probabilidade de Câncer
Prostático

0 - 10%

55%

2

10 - 15%

28%

15 - 20%

25%

> 20%

10%

As seguintes substâncias não interferem com o desempenho da determinação de
fPSA utilizando o teste FREE PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (fPSA). Estas
substâncias foram adicionadas a um pool de soros em concentrações 10-100
vezes acima do normal.

FAIXA DE VALORES ESPERADOS
Tabela 1
Valores normais para o PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN ( fPSA
Homens saudáveis …………............... < 1,3 ng/ml
É importante se ter em mente que a faixa de valores normais de uma população
determinada por uma metodologia, varia de acordo com uma série de fatores: a
especificidade do método, a população analisada e a precisão do método de que o
analista dispõe. Devido a estes motivos, cada laboratório deve, apesar da faixa de
valores esperados estabelecidos pelo fabricante, estabelecer uma faixa "in-house"
pelos analistas utilizando o método com uma população da área na qual o laboratório
está localizado.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO TESTE
a)

Composto
AFP
Atropina
Ácido acetilsalicílico
Ácido ascórbico
Cafeína
Dexametasona
Flutamida
hCG
hLH
Methotrexate
Prolactina
TSH

material for International Standardization of PSA Immunoassays. Clin Chem 41/9, 1273
- 1282 (1995).
9) Hoyton GL, Bahnson RR, Datt M, Chan KM, Catalona WJ and Landerson JH.
Differences in values obtained with two assays of prostate specific antigen . J. Urol
139, 762-72 (1988).

Concentração adicionada
10 µg/ml
100 µg/ml
100 µg/ml
100 µg/ml
100 µg/ml
10 µg/ml
100 µg/ml
100 UI/ml
100 UI/ml
100 µg/ml
100 µg/ml
100 mUI/ml

10) Stennman UH, Leinonen J, Alfthan H, Rannikk0 S, Tuhkanen K and Alfthan O. A
complex between prostate specific antigen and a alfa1-antichymotrypsin is the major
form of prostate specific antigen in serum of patients with prostate cancer assay of
complex improves clinical sensitivity for cancer. Cancer Res 51, 222-26 (1991).

GARANTIA
Os dados de desempenho aqui apresentados foram obtidos utilizando o procedimento
indicado. Qualquer mudança ou modificação no procedimento não recomendado pela
Monobind Inc. pode afetar os resultados; nesta hipótese, a Monobind Inc. e seus
distribuidores autorizados não se responsabilizam sobre a garantia do teste, seja na
forma legal, implícita ou explicitamente, além de isentar-se da responsabilidade relativa
à venda ou adequação ao uso.
A Monobind Inc. e seus distribuidores autorizados, não são responsáveis por danos
indiretos ou conseqüentes dos resultados, pois o diagnóstico final é um resultado da
avaliação dos resultados do laboratório, em conjunto com outros dados clínicos.

d) Precisão
O PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (fPSA) , método CLIA em microplaca foi
comparado com o método de ELISA em microplaca enzimático. Amostras biológicas
com concentrações baixa, normal e elevada foram analisadas. O total destas amostras
foi de 167. A equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados (y=mx+b) e
o coeficiente de correlação foram computados para comparar o ensaio do FREE
PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (fPSA) com o método de referência por ELISA. Os
dados obtidos estão dispostos na Tabela 4.

Fabricado por:
Monobind Inc.
Costa Mesa, CA 92627
ESTADOS UNIDOS

Precisão

A precisão no mesmo ensaio e entre ensaios PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN
(fPSA), método CLIA em microplaca foi determinada por análises em três diferentes
níveis de pool de soros-controle. O número, valor médio, desvio-padrão e coeficiente
de variação para cada um desses controles são apresentados nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 4

Método

Média (x)

Tabela 2

Para uso exclusivo diagnóstico "in vitro"
Este método

Precisão no mesmo ensaio (valores em ng/ml)
Amostra
Nível 1

Número

Média

D.P.

C.V.

20

0,43

0,04

9,3%

Nível 2

20

2,57

0,20

7,8%

Nível 3

20

8,20

0,73

8,9%

Precisão entre ensaios (valores em ng/ml)
Média

D.P.

x = 0,0189 + 0,9649 (y)

1,66

A equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados e o coeficiente de
correlação indicam excelente compatibilidade de métodos.
Apenas leves desvios entre o PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (fPSA), método CLIA
e o método de referência são indicados pela proximidade dos valores médios. A
equação de regressão por mínimos quadrados e o coeficiente de relação indicam uma
excelente concordância entre os métodos.

Tabela 3

Número

1,62

(fPSA CLIA)(x)

Referência (ELISA) (y)

Amostra

Análise da Regressão
Por mínimos quadrados
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Coeficiente de correlação
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C.V.

Nível 1

10

0,52

0,04

7,7%

Nível 2

10

2,34

0,22

9,4%

Nível 3

10

7,70

0,68

8,8%

Valores obtidos em 10 experimentos em duplicata.
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